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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
నేను మీకు చేసిన అనాయ్యం అనే కనాన్ నేను నానన్కి చేసిన అనాయ్యం ననున్ వెనాన్డుతుంది. ఆరోజులోల్ నేను ఏమాతర్ం సహనం
వహించి నానన్ని అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచినా బావుండేది. కాని విపరీతమైన కసితో ఆనాడు నానన్ని ఏదో శతుర్వులా చూసాను. చచిచ్పోతునన్
మామమ్దగగ్రిన్ంచి పలెల్టూరోల్ ఆసిధ్ని సంపాదించడం నేను చేసిన తాయ్గం, జీవితంలో తీసుకునన్ రిసుక్లాగ కనిపించింది. దాని ఫలితానిన్ మీతో
పంచుకోబుధిద్ వెయయ్లేదు. అందుకే నానన్ని మోసం చేసాను.
ఎదురుగా సమీర కూరుచ్ని ఉంది దాదాపు నావయసు కనాన్ నాలుగేళుళ్ పెదద్ది, కొదిద్రోజుల కిర్తం గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం నుండి రిటైర
అయింది. పకక్ కురీచ్లో హిరణ కూరచ్ని ఉంది. నానన్గారి పోలికలు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. ఆమెకి ముపైప్ఏళుళ్ ఉండవచుచ్ ఆమెకి. ఆరేళళ్
కొడుకునాన్డు. వాడు తలిల్ వడిలో కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా చూసుత్నాన్డు. సమీర ఉదోయ్గం చేసూత్ హిరణ ని కిరణ ని చదివించింది. హిరణ కి పెళిళ్ చేసింది. ఆమె
భరత్ కంఫూయ్టర ఇంజనీర. కిరణ మెడిసిన చదివాడు. రెండేళళ్కిర్తం పెళళ్యింది. అతని భారయ్ కూడా డాకట్రు. ఈవిషయాలనీన్ దయాకర దావ్రా మొనన్నే
తెలుసుకునాన్ను.
నా ఆసిధ్ని మహతిలాంటి శాఖిని చేతిలో పెటట్దలుచ్కోలేదు. మహతికి పోటీ ఉండాలి. అదీ తన అయిన వాళళ్యిఉండాలి. ఇలా
ఆలోచించే, సమీరని పిలల్లిన్ కలిసాను.
“అనవసరంగా శర్మతీసుకునాన్వ “ అంది సమీర....
“ఇందులో శర్మేముంది.” అనాన్ ఆశచ్రయ్ంగా.
“మాకెవరికి ఆసిద్మీదగాని, పోష లైపు మీదగాని అంత అభిమానం లేదు. హిరణ జీవితం హాయిగా ఉంది. కిరణ హాయిగా ఉనాన్డు.
ఇపుప్డు మేం నీ బిజినెస లో పర్వేశిసేత్ మహతి ఊరుకోదు. అకక్డనుండి ఘరష్ణ, మానసికంగా శాంతికి దూరమవుతాము.”
“నాకూ బిజినెస మీద ఏం ఇంటర్షుట్ లేదు.” అనాన్డు కిరణ
“ఎందుకులెదూద్ లేనిపోని గొడవలు…” అంది. హిరణ కొడుకుని దగగ్రగా తీసుకుంటూ…
అయినానేను నిరాశ చెందలేదు.
“గొడవలేమునాన్యి. మెలల్గా ఆలోచించుకు చెపప్ండి. మళీళ్ వసాత్ను. అని లేచి వచేచ్సాను.
హిరణ కి కిరణ కి ఆసిధ్ ఇవవ్డానికి ఉదేవ్గంలో నిరణ్యించాను. కాని అకక్డకి వెళాళ్క హిరణ ని కిరణ ని చెలెల్లు, తముమ్డు అని
సంభోదించలేకపోయాను. ఒకలా చూసేత్ ఆ ఇంటోల్ కూనిరాగాలు తీసూత్ గౌరవభిమానాలు పొందుతునన్ శాంతి వాతావరణానికి అసూయ చెందాను. ఇలా
ఆలోచించుకుంటుండగా ఫోను వచిచ్ంది. ఫోను ఎతిత్,“హలో” అనాన్ను.
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“నేను మహతిని,” అంది. అవతల నుండి మహతి ఆపేరు వినగానే ఫోను కెర్డిల మీద పెటేట్సాను. పదిహేనురోజులుగా నేను ఇంటికి వెళళ్డంలేదు. హొటల
గీర్న పారుక్లో రూము తీసుకుని ఉంటునాన్ను. మహతికి డబుబ్ అందకుండా జాగర్తత్పడాడ్ను. ఇంటోల్ మిగిలిన డబుబ్ అయిపోయివుంటుంది. డబుబ్కోసం
ఫోనుచేసింది రాక్షసి.
ఆ ఆదివారం మళీళ్ సమీర ఇంటికి వెళాళ్ను. ఈసారి కుటుంబసభుయ్లు అందరూ హాలులో కూరుచ్ని టి.వి చూసుత్నాన్రు.
సమీర సోఫాలో కూరుచ్ంది. ఆమెకి పకక్గా కారెప్టుట్ మీద కిరణ కూరుచ్నాన్డు. సమీర కొడుకు తలమీద చెయియ్వేసి కొడుకుని లాలిసోత్ంది.కిరణ
కి పకక్గా హిరణ కొడుకు కూరుచ్నాన్డు. వాడు కిరణ ఉతుత్తిత్ ఫైట చేసుత్నాన్రు. పర్కక్గా సోఫాలో హిరణ భరత్ కూరచ్నాన్డు. అతని పర్కక్న హిరణ కూరుచ్ని
ఉంది. ననున్ చూడగానే కిరణ భారయ్ లోపలికి వెళిళ్పోయింది. కాసేపటోల్ టేర్లో కాఫీలు తీసుకొచిచ్ంది.
అందరం కాఫీలు తాగాం.
“నేను చెపిప్న విషయం ఏం ఆలోచించారు.” అనాన్ను.
“ఎందుకులే లేనిపోని జంఝాటం అంటునాన్రు పిలల్లు”అంది సమీర
నేనేం మాటాల్డలేదు. “మీ శాంతిని, ఆనందానిన్ పాడుచేయడానికి వచిచ్న రాక్షసుడాల్ కనిపిసుత్నాన్నా?” అని అడిగాను. నవువ్తూ.
వాళెళ్వవ్రూ నవవ్లేదు.
“నేనెంతో ఆశపడి వచాచ్.... ఈ వయసులో కూడా కుచిచ్తమైన ఆలోచనతో మీదగగ్రకి వచాచ్నని మీరు అనుకోవదుద్. నేను బి.పి
పేషంటుని ఈరోజో రేపో పోవచుచ్. పోకపోవచుచ్. నాకు సాయం చెయయ్ండి. మహతికి నేను అనాయ్యం చెయయ్ను. ఎనోన్ కషాట్లకోరిచ్ సంపాదించి పెంచిన
ఆసిధ్ని, పేకాటలోల్నూ, కిర్కెట ఆటల బెటిట్ంగ లోల్నూ, పోగొటుట్కోడం నాకిషట్ం లేదు పీల్జ”అనాన్నుపార్ధేయపడుతూ.
అందరూ చాలసేపు మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు. ఇంక వీళెళ్వరూ ననున్ గౌరవించరు. నా ఆలోచనలూ, నేనూ, నా ఆసిధ్ వీళళ్కి అవసరంలేదు.
అనిపించింది. చాల నిరాశచెందాను. మళీళ్ వంటరితనం ననున్ పటిట్పీడిసోత్ంది.
“సరె వసాత్” అంటూ లేచాను.
“కూరోచ్”అంది సమీర
నేను ఆశచ్రయ్ంగా సమీరవంక చూసాను.
“కుమార నువువ్ ఏదో మాటాల్డతాననాన్వుగా. మాటాల్డు” అంది కుమార వేపు చూసి.
కుమార హిరణ భరత్.
కుమార కాసేపు దీరఘ్ంగా సమీరని చూసాడు. మిగతా కుటుంబసభుయ్లందరూ మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు.
నేనెంతో ఆశతో “ఏమిటి కుమార మీరు మాటాల్డేది, చెపప్ండి.”అనాన్ను.
“నేను మీకు వాయ్పారంలో సహాయం చెయయ్డానికి సిధద్ంగా ఉనాన్ను. దానికి నాకిపుప్డునన్ ఉదోయ్గం వదిలేయాలి అది చాలరిసుక్ ఎందుకంటే నా
పని, నేను, రేపు మీకు నచచ్కపోవచుచ్. అలా నచచ్ని నాడు నేను రోడుడ్మీద ఉంటాను. అందుకని నేను కొనిన్ షరతులు పెడతాను. తరావ్త ఎగిర్మెంటు
రాయించుకుందాం ఏమంటారు” అనాన్డు కుమార .
కుమార మాటాల్డిన తరావ్త సమీరగాని హిరణ గాని , కిరణ గాని ఏం మాటాల్డలేదు. అంటే ఈ విషయానిన్ ఆ కుటుంబసభుయ్లు ముందుగానే
ఆలోచించి పెటాట్రు అనన్మాట.
నేను రెండు నిముషాలు ఆలోచించి “చూడు కుమార నీకు కావలసినటుట్ అగిర్మెంటు రాసిపటార్” నేను సంతకం పెడతాను అనాన్ను.
అని “ ఈ రోజు నుంచి నువువ్ వతస్ల ఇండషటరీస కి మేనేజింగ డైరకట్ర వి. యు ఆర వెల కమ”అనాన్ను. వెళళ్డానికి లేసూత్ “వసాత్ను” అని చెపిప్ లేచాను.
“అనన్యాయ్ భోజనానికి ఉండిపోకూడదా” అంది హిరణ.
హిరణ వేపు చూసి, సమీరవేపు చూసాను.
“ఉండు భోజనం చేసి వెళూద్గాని” అంది సమీర.
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వాళళ్ందరితో కలిసి భోజనం చేసుత్ంటే ఈ జీవితంలో మళీళ్ జీవం వచిచ్నటల్నిపించింది.
..........................

నేను కుమార మాపనిలో బిజీగా ఉండగానే మహతి మూడుసారుల్ ఫోను చేసింది. కాని మాటాల్డలేదు. ఒకసారి సరాసరి మహతి నా ఫరమ్కి
వచిచ్ంది. ఆమెని గురిత్ంచలేనంతగా మారిపోయింది.
“ననున్ క్షమించండి . తపుప్ జరిగిపోయింది. పీల్జ ఇంటికి రండి.” అంది.
ఆ అరిద్ంపులో సినిస్యారిటీ గురిత్ంచాను. అయినా ఇంటికి వెళళ్డానికి మనసక్రించలేదు. డబుబ్ చికక్కనాటకమాడుతుందేమో, అనన్ అనుమానం
వచిచ్ంది. ఆరోజే ఇంటికిఫోను చేసాను. రంగి ఎతిత్ంది. రంగిని ఆఫీసుకి వచిచ్ కలుసుకోమని చెపిప్ ఫోను పెటేట్సాను. ఆరోజే మధాయ్హన్ం రంగి
ఆఫీసుకొచిచ్ంది. మహతి వివరాలు చెపిప్ంది. ఆమె చెపిప్న వనీన్ వింటుంటే మహతి నిజంగానే పశాచ్తాత్పపడినటుల్ అనిపించింది. మరి రెండురోజులు
వెయిట చేసాను. ఆ రోజు మహతి మళీళ్ ఫోను చేసింది. అపుప్డు ఆమెతో రేపు ఇంటికి వసుత్నాన్ను అని చెపాప్ను.
ఆరోజు సమీర ఇంటికి వెళిళ్ కుమార రాయించిన ఎగిర్మెంటు మీద సంతకం పెటాట్ను. మరాన్డు కుమార ఆఫీసుకి వసాత్ననాన్డు.
.......................................... .
వతస్లా ఇండషటరీస బాధయ్త కుమార కి అపప్గించి నేను ఇంటికి చేరుకునాన్ను. ఇంటివాతావరణం చాల పర్సాంతంగా ఉంది. నేను వెళిళ్న
నాటినుండి మహతి ఇలుల్ కదలలేదు.
నా ఫిషింగ బిజినెస, చూసుకుంటునాన్ను. ఒకటి రెండుసారుల్ కుమార నా సలహా కోసం నా దగగ్రకి వచాచ్డు. గిరిజాదేవి ఇంటిని రెనవేట
చేయించి.హిరణ కి వుండడానికి ఇచాచ్ను. కుమార హిరణ ఆఇంటికి మారిపోయారు. సమీర కిరణ వాళుళ్నన్ఇంటినుండి మారననాన్రు. హిరణ గిరిజాదేవి
ఇంటోల్కి వచిచ్నపప్టినుండి రోజు ఏదో టైములో వాళిళ్ంటికి వెళిళ్రావడం అలవాటైపోయింది. హిరణ కొడుకు “మావయయ్ మావయయ్” అంటూ నావెనుక
పడేవాడు. ఇదద్రం సముదర్పొడుడ్న షికారుల్ చేసేవాళళ్ం. నేనూ హిరణ చాల అభిమానంగా మెదిలేవాళళ్ం. కిరణ గాని సమీరగాని అంత దగగ్రగా రాలేదు.
కుమార తన ఆఫీసుపనిలో బిజీగా ఉనాన్డు. మహతికి ఈ విషయం తెలిసినా ఏమీ అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. కాకపోగా హరణ ని వాడి కొడుకుని
చాల అభిమానంగా చూసేది. మహతి రాతిర్ళుళ్ పేకాట కల్బుబ్లు అనీన్ మానేసింది. ఇంటి పనులోల్ శర్దద్ చూపిసోత్ంది.
ఆఫీసు విషయాలోల్ కూడా చాల సహాయం చేసోత్ంది. అనీన్ అనుకునన్టుట్ జరగవు. జరిగేవాటిని మనం ఆపలేము. ఈ ఫిలాసఫీ నాకే వంటపటిట్ందా
అనన్ అనుమానం కలిగింది. దానికి నా వయసు జీవితంలో కలిగిన అలసట కారణం కావచుచ్ను. ఆ పరిసిధ్తిలోనే, మహతి కడుపుతో ఉనన్టుట్ వారత్
చెపిప్ంది
ఏడాది కిర్తం మహతి ఈ వారత్ చెపేత్, సమీరని గాని కిరణ ని గాని హిరణ నిగాని వెదకక్పోదునేమో జీవితంలో నా అహంభావం, నాతోనే కాలం
చేసేవేమో కాని ఈనాడు కుమార వతస్లఇండషటరీస తన సవ్ంత ఆలోచనలతో, నిరణ్యాలతో నడుపుతునాన్డు. హిరణ సవ్ంతఇంటోల్ మనిషిలా కేజువల గా
వుంటోంది. సమీర, కిరణ మాతర్ం దూరంగానే ఉనాన్రు. కాని అభిమానంగానే ఉంటునాన్రు.
ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లి?. కొడుకు పుడతాడా? వాడి బాగోగులు చూడగలనా? ఎవరు పుడతారో ఎలా చెపప్గలను? ఈ విషయం కుమార తో చెపేత్
ఏం చేసాత్డు. ఎగిర్మెంటు రెండేళళ్వరకే, కుమార కూడా తన జాబ కి రిజైన చెయయ్లేదు. ఈ మధయ్నే హిరణ కి పర్తేయ్కంగా కారుకొనిఇచాచ్డు.
మహతి కడుపుతో ఉంది. అనగానే తనకి వారసుడు పుడతాడనగానే తనెందుకిలా ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఈ ఆలోచనలతో మధనపడుతూ, హిరణ
ఇంటికి వెళళ్డం తగిగ్ంచేసాను.
మహతితోనే సాయం కాలాలు గడుపుతునాన్ . మహతే భవిషయ్తుత్గా కనిపిసోత్ంది. ఒక రోజు సమీర దగగ్రిన్ంచి రమమ్నమని కబురొచిచ్ంది. నేను
వెళాళ్ను. నేను వెళేళ్సరికి హిరణ, కుమార,సమీర ఇంటోల్ఉనాన్రు. “మావయాయ్ మావయాయ్” అంటూ హిరణ కొడుకు వచిచ్ నామీద పడాడ్డు.
నేను వాడిన్ వొళోళ్కూరోచ్బెటుట్కుని సోఫాలో కూరుచ్నాన్ను.
“ఎందుకురమమ్నాన్వు” అని అడిగాను.
“మహతి కడుపుతో ఉందట కదా?”
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“అవును మూడోనెల”

“చూడు నువువ్ నీకు మహతి వారసుడిన్ ఇవవ్లేకపోతోందని బాధపడుతూ ఇకక్డకి వచాచ్వు. మాకు తోచింది చేతనైంది సహాయం చేదాద్మనుకుని,
మాపరిధిలోల్ నీకు సహాయం చేసాం. లేదా నీమనసుకి శాంతిచేకూరేచ్ం. దాని కోసం మేమేం తాయ్గం చెయయ్లేదు. ఇపుప్డు మహతి నీకోరిక తీరుసోత్ంది. నీ
మనసులో వునన్ది చెపుప్. హిరణ,కుమార ఏమనుకోరు. ఏదో ఘరష్ణ జరగడం కనాన్ మరాయ్దగా తపుప్కుంటే మంచిది. కుమార కి తన ఉదోయ్గం ఉండనే
ఉంది. నువువ్ మనసు విపిప్ నీమనసులో ఏముందో చెపుప్. మీనానన్గారి నాటి పరిసిధ్తి రాకూడదని నాఆశ “ అంది సమీర.
కుమార గాని హిరణ గాని ఏం మాటాల్డలేదు. నేను రెండు నిముషాలు ఆలోచించాను. మనిషి పర్వరత్నలో చూపించే ఏక నెంబరీ విలువలకి దోనెంబరీ
విలువలకి తేడా నమమ్కం మనిషి మీద మనిషికి ఉండవలసిన నమమ్కం. నేను ఏం నిరణ్యించుకునాన్ వాళళ్కి ఇషట్మే, కాని అది ఓపెన గా నిరొమ్హమాటంగా
ఉండాలి. ఏం చెయాయ్లా? అని చాలసేపు ఆలోచించాను. ఏ విషయం రెండురోజులోల్ చెపాత్ను అని లేచి వచేచ్సాను.
..........................
రెండు రోజుల తరావ్త సమీర ఇంటికి వెళాళ్ను. కుటుంబసభుయ్లు అందరూ కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటునాన్రు. కిరణ అంటునన్ది నాచెవిని
పడింది.,“ఇతరుల మీద ఆధారపడే కనాన్ మనది అని మన జాబ మనకుండడం మంచిది” అని
ననున్ చూసి వాతావరణం మారింది. ననున్ చూడగానే హిరణ కొడుకు మావయాయ్ అంటూ వచిచ్ మీదకి ఎకేక్సాడు. హిరణ లేచి కాఫీ అంటూ
లోపలికి వెళిళ్ంది. అందరూ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. కాని, వాళళ్కినేను తీసుకునే నిరణ్యం మీద ఆశకిత్లేదు. అనన్ విషయం అరధ్ం అయింది. ఎందుకంటే
నాకధని ఈ పాటికి కుమార విని ఉంటాడు. తను జాబ జాయిన అవడం షూయ్ర గా నిరణ్యించుకుని ఉంటాడు.
నేను కుమార ని నీ ఎగిర్మెంటు కాపీ తీసుకురా అనాన్ను. కుమార లోపలికి వెళిళ్ ఎగిర్మెంటు కాపీ తీసుకొచాచ్డు ఇది నా ఎగిర్మెంటు కాపీ
అనాన్ను. రెండూ కలిపి చింపిపోగులు పెటాట్ను.
“నౌదేర ఈజ నో ఎగిర్మెంట” అనాన్ను.
ఎవవ్రూ వాటాల్డలేదు . కిరణ వెళిళ్పోదామని లేచాడు. “నువువ్ కూరోచ్కిరణ “ అనాన్ను.
“ఇలా చింపెయయ్గానే పోతే ఇంక ఎగిర్మెంటుకి విలువేముంది.” అనాన్ను. ఎవవ్రూ సమాధానం చెపప్లేదు. “నమమ్కం ఉండాలేమో ఆనమమ్కం
లేనపుప్డు ఇవేవీ పని చెయయ్వు.అంతే కాదు వొదిలించుకోడం తెలియాలి, అనీన్ వొదిలించుకోవాలి.., యేదేనా వొదిలి పోతుంటే బాధ కలగ్కూడదు, ఇది
జీవితంలో అతిచినన్ విషయం ఎవరికీ అరధ్ంకాదు. అరద్ంకానివవ్దు. అదే మాయా?“ అంటూ బీర్ప కేస నుండి మరో సెట పేపరుల్ తీసాను.
“హిరణ” అని పిలిచాను.“ఇంక ఏ విషయమైనా నీ చేతులోల్ఉంది వతస్ల ఇండషటరీస నీపేర రిజిషేట్ర్షన చేయించాను.”
“గిరిజాదేవి ఇండషటరీస మహతిపేర రిజిషేట్ర్షన చేయించాను. ఆమే దానికి మేనేజింగ డైరెకట్రు. నాకు నాచేపల కంపు ఎలాగూ తపప్దు. అది ఎవరికీ
ఇవవ్ను.” అని లేచి , హిరణ కొడుకుని తీసుకుని బయలుదేరాను. వాడికి తెలుసు మావయయ్తో వెళితే బాగా కిడుతుందని. అందుకే ఆనందంగా కేరింతలు
కొడుతూ నాతో పాటు కారెకాక్డు. వెనకాల మనుషులు నేను చెపిప్నవిషయాలు పేర్క్షకులు అరధ్ం చేసుకునేలోగా, నా కారు ముందుకు నడిచింది.
..........................
పసివాడితో బీచిలో ఎంతవరకూ ఆడానో ... ఎంత అలసిపోయానో ఎందుకో మనసంతా తేలికగా వుంది. పసివాడు ఏది తింటే అది నేను తినాన్ను
వాడు ఎలా ఆడిసేత్ అలా ఆడాను. ఎలా పరిగెతిత్సేత్ అలా పరిగెటాట్ను. బాగా అలసిపోయి హిరణ కొడుకుని సమీర ఇంటి దగగ్ర దించి ... ఇంటికివచాచ్ను.
అపప్టికి తెలిసింది నీరసం .... పనివాడిన్ పిలిచి “అమమ్గారుఏరీ?” అని అడిగా
“హాసప్టల కి వెళిళ్ అలా వాళళ్ ఇంటికి వెళాత్ననాన్రండి.”
“సరే వేడి పాలు తీసుకురా” అని మేడెకిక్ రూములోకెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని బాతూర్ములోకెళిళ్ సాన్నం చేసివచిచ్ మంచం మీద దిండుకానుకుని
కూరుచ్నాన్ను. ఎదురుగా గోడమీద టి.వి ఆన చేసాను.
ఏదో కారయ్కర్మం వసోత్ంది.
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చాలా నీరసంగా వుంది. .. పిలాల్డితో సమానంగా గంతులు వేసినందుకు వళళ్ంతా నొపుప్లుగా వుంది. నీరసం ఎకుక్వైంది. దిండుకానుకునే
కళుళ్మూసుకునాన్.... తలంతా చెమటుల్ పడుతోంది. దిండుకిందకి జారిచ్ పడుకునాన్... కనున్ మూతపడింది. తలుపు బదద్లైపోతోంది. నేను లేవడంలేదు.
ఏమైంది. తలుపు గడియ విరిగి, తలుపు తీసుకు మహతి నౌకరుల్ అందరూ లోపలికి వచాచ్రు. అందులో వొకడు ముందు కొచిచ్ ననున్ తాకి చూసి “అమామ్
అయయ్గారు పోయారు.” అనాన్డు. నా భౌతికసంబంధం తెగిపోయింది.
మహతి ననేన్ దీరఘ్ంగా చూసోత్ంది.
“కిందపడుకోబెడితే మంచిది ...” అనాన్డు నౌకరు
మహతి తలూపింది.
ఒక చాప తెచాచ్రు దాని మీద పడుకోబెటాట్రు. నిటారుగా పడుకోబెటట్డానికి కషట్పడాడ్రు. మహతి కిందకి వెళిళ్ తండిర్కి ఫోనుచేసింది. మావగారు
వచాచ్రు. ఆయన వచాచ్క నాతల దగగ్ర దీపం వెలిగింది. సమీర వచిచ్ంది. కిందకి వెళిళ్ కూరుచ్ంది. ఎవరూ ఏడవడంలేదు ఎవరికి కనీన్రులేదు.
వాతావరణం విషాదంగా వుంది. నాకూ అకక్డ నుండి వెళాళ్లనుంది, కానీ వదిలి వెళళ్లేకపోతునాన్, మరాన్డు అంతయ్కిర్యలు జరుగుతాయి.
అంతే అరధ్ం అయింది. అంతయ్కిర్య.... దహనసంసాక్రం జరిగింది. ఏదో మరుగైపోతోంది. జాఞ్నం నశిసోత్ంది. మళీళ్ జనమ్తపప్దు, ఎకక్డ? ఎవరి
గరభ్ంలో...? ఎంపిక ఎవరు చేసాత్రు, విధి నిరణ్యం ఏమిటి? ఏకరమ్ చెయయ్డానికి...?
“చూసావా ఏం జరిగిందో,,.?”
“ఏం జరిగింది?”
“నీ కరమ్కి ఫలితం దకిక్ంది.”
“అవును మరి ఫలితం ఏదీ?”
నినున్ చూసేత్ అరధ్ం అవుతోంది. అది నినోన్మొనోన్ జరిగినటుట్ంది.
అవును ఈ అనంతవిశావ్నికి కాల నిరణ్యం చేసేత్ నీ జీవితకాలం వొక చినన్ నలల్ని చుకక్గా గురిత్ంపబడతావు.
“అరధ్ం కాలేదు.”
నీవు భూమిమీద వునాన్వు రేయి పగలు వునాన్యి. రోజులు నెలలు సంవతస్రాలు వునాన్యి. నీజీవితానికి అదే కొలమానం అదే నువువ్ శనిగర్హం
మీద వుంటే నీజీవితం. 24 సంవతస్రాలు అదే సూరయ్గర్హంమీద వుంటే ఇరవైసంవతస్రాలే ఇది సూరయ్గర్హం కేందర్ంగా చేసుచేసిన కొలమానం కానీ
దృవుడిన్ కేందర్ంగా చేసుకుంటే అనంత విశావ్నికి కాలం కొలిసేత్ పుటుట్క చావు ఒక బిందుసమానం నీ కంటికి కనిపించని బిందుసమానం.
“ఫలితం వుండదు” అనాన్వు.
“నిజమే జరుగుతునన్ది చూడు.”
అకక్డ సమావేశం జరుగుతోంది. మహతి ఇంటోల్ మహతి తండిర్ మహతితో చెపుత్నాన్డు “జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇలా జరుగుతుందని
ఎవరేనా అనుకునాన్మా? కాని అనుకోనిది జరిగిపోయింది. చిరంజీవి ఇపుప్డులేరు. కానీ నీ జీవితం ఇంతచినన్ వయసులో బుగిగ్పాలు కావడం నాకిషట్ం
లేదు. ఇవనీన్ మరుపున పడిపోతాయి. మళీళ్ నీ జీవితం చిగురించచుచ్.. ఆఅవకాశంవుంది. ఎవరైనా నినున్ పెళిళ్చేసుకోవచుచ్., లేదా నీకు నచిచ్ నువువ్
ఎవరినైనా చేసుకోవచుచ్. అపుప్డు నీకు చిరంజీవి సంతానం అడడ్ంకి కావచుచ్... ఇపప్టికీ మించిపోయిందిలేదు ఎబారష్న చేయించుకో... కొనాన్ళళ్కి అనీన్
మరిచ్పోతావు. జీవితం సాఫీగా వుంటుంది. ఈ లంపటం వుండదు.”
అకక్డ కూరుచ్నన్ సభుయ్లెవరూ చిరంజీవికి వారసుడుండాలని కానీ మరే విధంగాగానీ అనలేదు మహతి తండిర్ని సమరిధ్ంచారు.
మహతి కూడా ఎబారష్న కి ఇషట్పడింది.

.........................

(ఐపోయింది)
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